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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego: – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym – decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku 
od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-
Jeziornie” – nr postępowania 046/16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce 
realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i 
zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury 
krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; 
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Sekcja IV: Procedura

usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie 
do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
Kod NUTS PL12

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej 
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 
721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Wiązowna – Duchnów na 
odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w 
Konstancinie-Jeziorna (wg. p. 1.3.1.) na terenie gmin Piaseczno i 
Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński.
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 721 z ulicą Julianowską w 
Piasecznie objęte jest dokumentacją projektową opracowaną przez bp 
SLY PROJEKT Sylwester Biajgo. Rozbudowę odcinka DW 721 należy 
zaprojektować w dowiązaniu do ww. rozwiązań projektowych SLY 
PROJEKT, które zostały zatwierdzone Decyzją Wojewody 
Mazowieckiego nr 295/2013 z 17.9.2013 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 
721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wisła-Józefów-Duchnów, na odcinku 
od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno. W 
przypadku konieczności dokonania zmian w ww. rozwiązaniach należy 
uzyskać zatwierdzenie tych zmian decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 068 870 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Najniższa cena. Waga 90
2. Okres rękojmi. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
046/16

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 062-107141 z dnia 30.3.2016

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.6.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana 
decyzja o udzieleniu zamówienia
Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o.
ul. Janusza Zeylanda 1 lok. 7
60-808 Poznań
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 318 760 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 068 870 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: 
nie

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia 
umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania 
odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.8.2016
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